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Mar dzui dzẻ Việt Nam

Những câu status thú vị 
trên facebook

Thông điệp khi launching sản 

phẩm mới học từ xe bánh bao đối 

diện với văn phòng: "Chào mừng 

hai thành viên mới của gia đình 

bánh bao. Tuyệt kỹ bánh bao 10k 

và Tuyệt đỉnh bánh bao 12k" ̂ ^

Hôm bữa phỏng vấn chị bán 

trái cây ở gần công ty, hỏi chỉ sao 

có mấy bữa hổng thấy chỉ bán. Biết 

chỉ trả lời sao không? "Hôm nào 

em bán thì em bán, còn hôm nào 

em không bán thì em nghỉ" ?!

CUØNG CLEAR TOÛA SAÙNG ÑAÚNG CAÁP TÖÏ TIN

BÖÔÙC TIEÂN PHONG CUÛA DUTCH LADY

Tư Duy Đột Phá 

Một lãnh đạo của Toyota nói: “Để không 
thua người khác - Toyota cải tiến; nhưng để 
thắng người khác - Toyota dùng tư duy đột 
phá!”

Thật vậy, một nhà lãnh đạo muốn đưa doanh 
nghiệp của mình ngày càng đi lên và vượt qua 
đối thủ của mình thì cần có những tư duy táo 
bạo, đột phá. Có thể nói, quyển sách Tư duy 
đột phá (Breakthrough Thinking) là một 
“phần mềm dành cho trí não”, là những nguyên 
tắc và quy trình mới để hoạch định, thiết kế, tái 
cấu trúc, cải tiến và tìm giải pháp cho mọi vấn 

đề mà bạn có thể 
gặp phải. Tư duy 
đột phá khai mở 
tầm nhìn về mục 
tiêu và giúp bạn 
đạt mục tiêu mà 
không phải mất 
nhiều thời gian 
và nguồn lực.

Quyển sách này giới thiệu 7 nguyên tắc để tư duy đột phá được đúc kết từ 
30 năm kinh nghiệm thực tiễn và nghiên cứu xử lý vấn đề của hai trong số các 
chuyên gia giải quyết và ngăn chặn vấn đề thành công nhất trên thế giới, Tiến 
sĩ Shozo Hibino và Tiến sĩ Gerald Nadler. Vì thế, quyển sách được xem là một 
công cụ hoạch định không thể thiếu dành cho các nhà quy hoạch và các chiến 
lược gia muốn có những giải pháp sáng tạo và đột phá.

“Với tư duy đột phá, bạn sẽ tư duy thông minh hơn, mà không phải mất 
nhiều công sức!”

Tác Giả Shozo Hibino - Gerald Nadler
Nhà Xuất Bản Nxb Trẻ

Ngôn ngữ Tiếng Việt
Thời gian xuất bản 06 - 2009

Số Trang 416
Hình Thức bìa Bìa mềm

Tin sách

BAØI TOAÙN TIEÁP THÒ

ÑI TÌM LÔØI GIAÛI KHAÙC BIEÄT

Mar dzui dzẻ quốc tế

Great Mystery

Newsboy: "Great mystery! 

Fifty victims! Paper, mister ?"

Passerby: "Here boy, I'll take 

one" (After reading a moment) 

"Hey, boy, there's nothing of the 

kind in this paper. Where is it ?"

Newsboy: "That's the mystery, 

sir. You're the fifty first victim".

Tiếp tân
Đây được xem là bộ mặt của chương trình vì họ tiếp xúc trực tiếp với sinh viên nhiều nhất. 

Vì thế, người tiếp tân phải luôn vui vẻ, tươi tắn và thông minh, khéo léo khi ứng xử với mọi 

người. “Nhiều lúc phải đứng suốt, mệt lắm nhưng không được để người khác thấy vẻ mệt mỏi 

của mình. Phải luôn cười và giữ cho mình tươi tỉnh” – bạn Thiên Phúc, người từng nhiều lần 

tham gia vị trí tiếp tân đã bộc bạch. 

Một nguyên tắc quan trọng của tiếp tân là luôn giữ nghiêm túc và bình tĩnh trong công 

việc, đối với Trưởng Tiếp tân thì hai yếu tố này lại càng quan trọng. “Khi bạn giữ được bình 

tĩnh thì bạn mới có thể làm chỗ dựa cho người khác và đủ minh mẫn để đưa ra một quyết định 

đúng đắn khi xảy ra những vấn đề bất ngờ.” bạn Thùy Dung, Trưởng Tiếp tân chương trình 

“Shopper Behavior – Thế mạnh chinh phục người mua sắm” giải thích.

THEÁ GIÔÙI EVENT DÖÔÙI BAØN TAY SINH VIEÂN

(tiếp theo trang 19)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Xin chân thành cảm ơn các bạn CTV-TV bộ phận Re-Ad và Event đã hỗ trợ phỏng vấn và cung cấp thông tin để thực hiện bài viết này.
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KHÁM PHÁ MARPRO

Khi túi tiền của bạn ngày càng eo hẹp, nhưng bạn vẫn phải 
không ngừng chinh phục trái tim khách hàng, bài toán ấy 
khiến cho những quảng cáo trên các phương tiện truyền 
thông đại chúng như TV, báo chí, radio trở thành một vấn đề 
nan giải thực sự đối với bạn. Và bỗng một ngày, bạn nhận ra 
khách hàng của bạn không còn ở nhà nhiều nữa, không có 
thời gian xem báo thường xuyên, hoặc đang bỏ dần thói quen 
nghe radio, bài toán này lại cần một hướng giải mới. Những 
trăn trở ấy đòi hỏi bạn tư duy sáng tạo nhiều hơn, không 
ngừng thay đổi, tiếp cận khách hàng hơn nữa nhưng vẫn chi 
tiêu thật hiệu quả,... 

Đó là lúc chúng ta nghĩ đến Below the line (BTL), bên cạnh 
những hoạt động Above the line (ATL) vốn đã quá quen 
thuộc như các quảng cáo trên phương tiện truyền thông. Có 
phải ATL sẽ không còn hiệu quả và nhường sân hoàn toàn cho 
BTL trong tương lai không xa? Đâu sẽ là sự lựa chọn tốt nhất 
của bạn khi truyền thông hay quảng bá sản phẩm? Và trong 
đầu bạn, luôn có nhiều hơn một sự lựa chọn khi bạn đắn đo 
giữa ATL và BTL.

Bản tin MarPro số 12 với chủ đề “Below the line” sẽ giải đáp 
dần những khúc mắc của bạn xoay quanh ATL và BTL, từ đó 
giúp bạn có hướng lựa chọn công cụ phù hợp hơn với chính 
sản phẩm bạn tiếp thị. Hãy thử đọc và nghĩ, bạn sẽ có thêm 
vài ý tưởng tuyệt vời cho chiến dịch quảng bá của bạn đấy.

Thân chào
Ban biên tập

THÖ TOØA SOAÏN
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bài toán tiếp thị - Đi tìm lời giải khác biệt
Khi mọi sự thể hiện đều như nhau, khách hàng sẽ 
chẳng nhớ được vì có quá nhiều thông tin. Hãy thử 
nghĩ những công cụ mới và những thể nghiệm mới, 
bạn sẽ khiến khách hàng nhớ đến bạn nhiều hơn nữa.

Khi bạn đã hiểu về BTL, bạn hẳn sẽ thắc mắc 
liệu ATL đã thoái trào chăng? Hãy cùng tranh 
luận với các bạn sinh viên và một số anh chị 
đã tiếp cận thường xuyên với các hoạt động 
ATL và BTL để khám phá ranh giới vô hình 
giữa những hoạt động này nhé!

Một minh chứng cho hoạt động BTL thành công 
chính là sự tác hợp giữa thương hiệu Clear cùng 
cuộc thi Vietnam Idol. Thành công ở đây là sự gắn 
kết thương hiệu này vào trong một cuộc thi và giúp 
khách hàng thêm gắn bó với thương hiệu. Vậy thành 
công ấy có đi liền với vài điểm yếu chăng?

Thật tuyệt vời khi bạn có thể chia sẻ tình cảm 
với mẹ của mình bằng rất nhiều cách. Và 
Dutch Lady đã động viên các khách hàng 
mục tiêu của mình thể hiện tình cảm với 
những người mẹ. Đó là kết quả thú vị của 
phép tính ATL + BTL mà Dutch Lady đã 
mang lại chia sẻ cùng chúng ta.

Nếu bạn nghĩ chỉ có khóa 35 mới cần biết về học chế 
tín chỉ thì bạn đã nhầm rồi. Sinh viên khóa 33 và 34 
cũng cần tìm hiểu về học chế tín chỉ nữa đấy. Vì sao 
ư? Câu trả lời nằm trong chính bài viết này.

Bạn có thực sự muốn học hỏi từ thực tế hơn 
là chỉ ngồi mãi trên ghế giảng đường? Nghiên 
cứu khoa học chính là lối đi dành cho bạn, 
những người dám đương đầu và không được 
phép gục ngã. Hãy bắt đầu bằng chính đề tài 
nghiên cứu mà bạn chọn, và đừng quên theo 
đuổi đến cùng, nếu bạn thực sự muốn về đích.

Một buổi hội thảo trên giảng đường, một cuộc thi do 
khoa tổ chức, một chương trình văn nghệ hoành 
tráng của trường, tất cả đều là những event mà thành 
phần tham gia tổ chức chính là sinh viên. Vậy dưới 
bàn tay sinh viên, thế giới event sẽ được tổ chức thế 
nào? Làm sao để kiểm soát mọi thứ thật tốt? Mọi 
khám phá sẽ dần được tiết lộ tại trang 17.

Above the line và Below the line - 

Ranh giới vô hình

Clear và Vietnam Idol - Tỏa sáng đẳng cấp tự 

tin

Ngày của mẹ - Bước tiên phong của 

Dutch Lady

Học chế tín chỉ - làn gió mới, diện mạo mới

Chọn lựa đề tài nghiên cứu khoa học 

marketing - Theo đuổi đam mê đến 

cùng

Thế giới event dưới bàn tay sinh viên
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NOÄI DUNG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ÑIEÅM TIN MARGROUP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chương trình Bí ẩn đêm trăng do nhóm 
Margroup tổ chức tại trung tâm xã hội Bình 
Hưng vào ngày 4/10 vừa qua, với đơn vị hỗ 
trợ là công ty TNHH Giải Pháp Xúc Tiến 
Thương Mại Tầm Nhìn Việt, đã mang đến 
cho các em nhỏ không khí ấm áp, gắn bó và 
đoàn kết hơn trong mùa trung thu này. Thật 
tuyệt vời khi các em nhỏ được thỏa sức vui 
chơi trong ngày Tết của chính các em.

Trong không khí chào đón những sinh viên 
khóa 35, chương trình thường niên Khám 
phá sự năng động 2009 - Hãy để đam mê 
dẫn lối đã giúp sinh viên nhận thức về tầm 
quan trọng của đam mê. Từ bây giờ, hãy 
không ngừng thử và trải nghiệm, dám khám 
phá chính bản thân mình, tìm cho mình 
những môi trường để rèn luyện, và khi có 
đam mê, hãy sẻ chia và hội tụ đam mê để 
vươn đến những đỉnh cao của khát vọng. 
Sống và cháy với chính đam mê của mình, 
bạn sẽ đạt được nhiều hơn cả thành công. 
Chương trình được đồng tài trợ chính bởi 
ngân hàng Vietin Bank và tổ chức giáo dục 
Apollo, bảo trợ thông tin bởi tạp chí VTM.

Tour tham quan doanh nghiệp của nhóm 
Margroup vẫn liên tục đến với các bạn sinh 
viên. Vừa qua, các bạn sinh viên đã có dịp 
đến với công ty An Tiêm Advertising, công ty 
Masso Group, công ty VinaGame. Sắp tới, 
tour tham quan công ty Leo Burnett sẽ diễn ra 
2 đợt vào 13h30 các ngày 30/11 và 3/12 tiếp 
tục đưa sinh viên đến với môi trường làm việc 
thực tế bên ngoài.

Ngoài ra, nhóm Margroup còn tổ chức 
chương trình huấn luyện kỹ năng kinh doanh 
“Một ngày trải nghiệm cùng dự án”; chương 
trình hội thảo thuộc diễn đàn CMO “Youth 
Marketing” cho đối tượng sinh viên chuyên 
ngành marketing.

Hãy cập nhật thêm những tin tức, hoạt động 
mới nhất của nhóm Margroup tại website của 
nhóm: www.margroup.edu.vn hoặc trang 
facebook: www.facebook.com/Margroup
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BÀI TOÁN TIẾP THỊ:

ÑI TÌM LÔØI GIAÛI KHAÙC BIEÄT

Chúng tôi có một câu đố dành cho bạn:

Hãy tìm ra điểm chung lớn nhất giữa hoạt động tài trợ giải bóng rổ thanh thiếu niên của 
Nestlé Milo và việc phát mẫu thử một loại sữa rửa mặt Bioré mới.

Trong trường hợp bạn đã có câu trả lời, hãy thử so sánh xem đáp án của bạn có giống đáp án của 
chúng tôi không nhé. Còn nếu bạn chưa có lời giải, hãy lần theo những manh mối trong bài viết 
này, chúng sẽ dẫn bạn đến câu trả lời.

NGOÏC HAØ - THUÙY HAÏNH

Lần theo dấu vết “The line”

Để hiểu rõ hơn về manh mối này, ta hãy cùng nhau ngược dòng lịch sử trở về vài chục năm trước. Khi ấy, để tiện việc 
(1)sử dụng các công cụ quảng bá sản phẩm, các marketer đã phân biệt “P thứ tư”  của marketing mix thành hai nhóm 

Above the line (ATL) và Below the line (BTL). Thuật ngữ “The line” chính thức xuất hiện từ đó. Theo một vài chuyên 
gia, “The line” có nghĩa là đường dây thông điệp truyền từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng; những ý kiến khác lại ủng 
ủng hộ giả thiết đây là đường phân biệt giữa một giải pháp quảng bá mang tính trực tiếp và một giải pháp mang tính gián 
tiếp. Tuy nhiên, dù có những quan điểm trái ngược nhau thế nào, các marketer cũng đã đi đến thống nhất trong cách phân 
chia hai nhóm ATL và BTL dựa vào các đặc điểm cơ bản sau:

KIẾN THỨC MARKETING KIẾN THỨC MARKETING

|12-2009| |12-2009|

Hé lộ bí ẩn BTL

Theo manh mối trên, có lẽ bạn đã phần nào hình dung được câu trả lời của câu đố. Nhưng để có lời giải đầy đủ và sâu 
sắc hơn, hãy cùng chúng tôi tiếp tục giải mã những biểu hiện cơ bản của nhóm BTL: quan hệ công chúng (PR), kích hoạt 
thương hiệu (Brand activations), khuyến mãi (Sales promotions), bán hàng cá nhân (Personal selling)… Tuy nhiên, 
cách phân loại như thế này chỉ là một trong những kiểu cơ bản nhất. Hãy tìm hiểu thêm các cách phân loại hoạt động BTL 
khác theo quan điểm của riêng bạn, bạn nhé.

 

Quan hệ công chúng (PR)

PR có thể hiểu đơn giản là dùng tiếng nói của một bên thứ ba để giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp đến khách 
hàng. Về cơ bản, quảng cáo giúp hỗ trợ bán hàng trong khi những hoạt động PR tạo ra điều kiện và môi trường thuận lợi 
để tiếp cận khách hàng. Nếu như quảng cáo là chính doanh nghiệp tự nói về mình thì PR lại tạo sự tin tưởng hơn với người 
tiêu dùng khi sử dụng tiếng nói của một bên thứ ba. PR sử dụng rất nhiều những công cụ như: tổ chức sự kiện (event), tài 
trợ, hoạt động công ích, xuất bản các tư liệu như báo cáo hằng năm, bản tin công ty, tạp chí….

Hiện nay PR đã trở thành một hoạt động không thể thiếu của bất cứ doanh nghiệp nào, nó giúp xây dựng và bảo vệ 
danh tiếng của công ty, sản phẩm trước công chúng.

 Một trong những hình thức thường gặp của PR là event. Event của PR thường mang tính chất tài trợ, hỗ trợ tổ chức 
hoặc hợp tác tổ chức. Hoạt động này thường nhắm vào các hoạt động đơn lẻ mang tính chất độc đáo để thu hút được sự 
chú ý của công chúng và truyền thông đại chúng . Một trong những event PR đã gây được tiếng vang lớn thời gian qua là 
chương trình “Omo áo trắng ngời sáng tương lai” do nhãn hàng Omo của Unilever thực hiện.

Khuyến mãi
Hỏi một bạn sinh viên bất kỳ: “Bạn có 

thích khuyến mãi không?” Đa số các bạn 
được hỏi đều trả lời “Có”. Vậy đâu là dấu 
hiệu để bạn nhận ra đó là khuyến mãi?

Hiểu một cách đơn giản, khuyến mãi là 
những khích lệ ngắn hạn để khuyến khích 
mua một sản phẩm vật chất hay một dịch 
vụ. Đây được xem như lời mời chào, thúc 
giục khách hàng mua ngay sản phẩm. Tùy 
vào mục tiêu khuyến mãi và đối tượng tác 
động là trung gian phân phối hay người sử 
dụng mà doanh nghiệp có những “chiêu 
thức” khác nhau.

Cuộc đua khuyến mãi đòi hỏi các doanh 
nghiệp phải không ngừng làm mới chiêu 
thức của mình để đáp ứng nhu cầu của 
người tiêu dùng. Lễ tết, các ngày nghỉ chính 
là cơ hội để nhiều doanh nghiệp tung ra các 
đợt khuyến mãi hướng đến người tiêu dùng 
như tăng kích thước sản phẩm giá không 
đổi, tích điểm đổi quà, quà tặng đính kèm 
hay thẻ cào… Trong bối cảnh nhà nhà bị 
khủng hoảng “gõ cửa”, khuyến mãi sẽ giúp 
khách hàng thấy được sự đồng cảm, sẻ chia 
của doanh nghiệp với họ.

Muïc tieâu laø trung gian phaân phoái Muïc tieâu laø ngöôøi söû duïng

Khuyeán maõi thöông maïi (Trade promotion).
Khuyeán maõi tieâu duøng (Consumer 

promotion).

Taêng möùc baùn saûn phaåm vaø taêng döï tröõ 

haøng cuûa nhaø phaân phoái.

Khuyeán khích mua nhieàu saûn 

phaåm hôn.

Gia taêng nhieät tình baùn haøng. Gia taêng söùc mua haøng.

Taêng cöôøng phaân phoái saûn phaåm.
Khuyeán khích mua saém saûn 

phaåm.

Coâng cuï: Chieát khaáu thöông maïi, thöôûng, 

taëng quaø, vaät duïng tröng baøy taïi ñieåm baùn 

(POP displays), trình dieãn saûn phaåm, hoã trôï 

baùn haøng,…

Coâng cuï: taëng quaø, taëng phieáu 

giaûm giaù, troø chôi truùng thöôûng, 

trình dieãn saûn phaåm, tröng baøy,…

Ñaëc ñieåm ATL BTL

Coâng cuï

Söû duïng coâng cuï truyeàn thoâng ñaïi chuùng 

nhö: Baùo chí, truyeàn thanh, truyeàn hình, 

coâng cuï tìm kieám…

Söû duïng coâng cuï truyeàn thoâng tröïc tieáp nhö: Phaùt 

haøng maãu, toå chöùc söï kieän, khuyeán maõi, PR…

Taàm chieán löôïc Mang tính chieán löïôc, laâu daøi. Ña soá laø trong ngaén haïn.

Hieäu quaû
Hieäu quaû giaùn tieáp, khoâng taùc ñoäng 

nhanh ñeán möùc baùn.

Hieäu quaû tröïc tieáp trong gia taêng soá löïông haøng baùn 

ra.

Caùch thöùc quaûng baù
Trình baøy coâng khai, tieáp caän ña daïng 

ñoái töôïng nhöng khoù choïn loïc ñoái töïông.

Deã choïn loïc ñoái töïông hôn, höôùng ñeán khaùch haøng 

muïc tieâu moät caùch tröïc tieáp.

Chi phí thöïc hieän Chi phí thöïc hieän cao. Chi phí thöïc hieän thaáp hôn.
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show còn là các show diễn lưu động ngày càng được chọn lựa nhiều hơn Bán hàng cá nhân
ở các địa điểm đông dân cư hoặc nơi vì hiệu quả của chúng trong việc đưa Các doanh nghiệp luôn muốn tạo 
thu hút nhiều khách hàng tiềm năng. chiến dịch quảng bá tiến đến gần được sự tương tác linh động, thích 

ứng cho những yêu cầu riêng biệt của 
khách hàng và có thể dẫn đến hành vi 
mua hàng, điều mà quảng cáo không 
thể làm được. Họ sẽ phải làm gì? Câu 
trả lời chính là bán hàng cá nhân – tức 
là giao tiếp mặt đối mặt giữa nhân 
viên bán hàng với khách hàng tiềm 
năng để trình bày giới thiệu sản 
phẩm. Tuy nhiên, hiện nay, bán hàng 
cá nhân trong mắt một số người tiêu 
dùng cuối cùng có hình ảnh xấu do bị 
cho là thiếu trung thực và có nhiều kỹ 
thuật thúc ép khách hàng.

Brand activations (Hoạt  Phát mẫu thử cũng là một công cụ khách hàng. Thử nghĩ xem một công 
động kích hoạt thương hiệu): của Brand activations khá phổ biến, ty không tiến hành các hoạt động 
Bao gồm các hoạt động road-show, được đánh giá là một trong những BTL nào mà chỉ chăm chút đầu tư 
phát mẫu thử (sampling), tổ chức sự công cụ BTL hiệu quả cao nhất cho ATL sẽ khó khăn như thế nào 
kiện… nhưng lại khó thực hiện nhất. Đây là trong việc tiếp cận với khách hàng 

Ở Việt Nam, road-show đã tạo một hình thức cung cấp cho khách mục tiêu. Khách hàng sẽ chỉ nhìn 
nên một nghề cho các bạn trẻ - nghề hàng sự trải nghiệm bằng cách gửi thấy lời hứa về chất lượng sản phẩm 
“biểu diễn lưu động”. Bạn thấy các mẫu sản phẩm cho người dùng mục mà không có cơ hội tiếp xúc, dùng 
bạn trẻ mặc đồng phục giống hệt tiêu tại các kênh phù hợp. Ví dụ tiêu thử (sampling) hay tìm hiểu về các 
nhau từ áo quần, giày dép, mũ nón, biểu có thể kể đến chương trình phát tính năng của sản phẩm. Vì thế, trong 
xe… mang những thông điệp của nhà mẫu thử của nhãn hàng Rexona tại điều kiện cạnh tranh gay gắt ngày 
sản xuất hay doanh nghiệp, đạp xe các trường đại học vừa được tổ chức nay, BTL càng có ý nghĩa quan trọng 
đạp hoặc đi xe máy trên đường. Đó trong thời gian gần đây. đối với các doanh nghiệp muốn xây 
chính là road-show. Ngoài ra, road- dựng thương hiệu gần gũi với khách 

hàng trên thị trường. Bingo! Đáp án đây rồi!
Xuất phát từ nhu cầu trên, các Đọc đến đây, hẳn nhiên 

công ty dịch vụ BTL đã ra đời dẫn bạn đã tìm thấy lời giải cho 
đến sự hình thành thị trường dịch vụ câu đố ở trên rồi phải 
BTL vô cùng sôi động. Ở TPHCM không? Vâng, điều chúng 
hiện có hơn 20 công ty hoạt động tôi muốn đề cập đến trong 
trong lĩnh vực BTL; đa số các công ty bài viết này chính là các 
này đều có một vài khách hàng ruột là hoạt động BTL – một lĩnh 
các tập đoàn lớn, đa quốc gia ký hợp vực quảng bá hiện nay 
đồng dài hạn. Tuy nhiên, chủ yếu các đang được các doanh 
công ty dịch vụ BTL hiện nay là các nghiệp hết sức quan tâm. 
công ty Việt Nam, đây chính là mảnh Theo nhận định của các 
đất màu mỡ, đầy tiềm năng cho chuyên gia, để đối phó với 
nguồn nhân lực dịch vụ BTL trong cơn bão khủng hoảng toàn 
tương lai. Nếu bạn đủ tự tin và đam cầu và tình hình phát triển 
mê, hãy tìm lấy cho mình một cơ hội kinh tế trong nước, các 
bạn nhé. Chúc bạn thành công.doanh nghiệp ngày càng 

có xu hướng chi tiêu ngân 
sách quảng bá nhiều hơn 
cho các hoạt động BTL -------------------------------------------

(1) P4  -  Promotion ( Xúc tiến, chiêu thị)Thực tế cho thấy, các 
công cụ BTL như tổ chức 
sự kiện, PR, khuyến mãi… 

M

Above the line (ATL) và Below the line (BTL):

RANH GIÔÙI VOÂ HÌNH
LEÂ VAÂN - NGOÏC THIEÄN

Nguyễn Thị Hằng Nga

Dương Việt Hà

Nguyễn Trung Kiên (K33)

Nguyễn Đoàn Thanh An

Nguyễn Trung Kiên (K31)

Chị Phạm Thị Thu Hương
Các nhân vật tham gia diễn đàn lần này:

Chị Phạm Thị Thu Hương, công ty TNHH Truyền thông Hoa Mặt Trời
Anh Trần Thế Long, Senior Marketing Executive, công ty nghiên cứu thị trường 
Sharp Ideas

Bạn Huỳnh Thị Minh Khuyên, lớp 071 CMA, ĐH Marketing.
Bạn Nguyễn Thị Hằng Nga, Semester 4, ĐH RMIT.
Bạn Nguyễn Trung Kiên, lớp Marketing 1 K33, ĐH Kinh Tế TP.HCM.
Bạn Nguyễn Đoàn Thanh An, lớp Marketing 1 K32, ĐH Kinh Tế TP.HCM.
Bạn Nguyễn Trung Kiên, lớp Marketing 2 K31, ĐH Kinh Tế TP.HCM.
Bạn Dương Việt Hà, Semester 4, ĐH RMIT.

trong các mục đích khác nhau thì nó sẽ có Tổng quan về các công cụ 
thể là ATL hoặc BTL còn phụ thuộc vào xúc tiến
hoàn cảnh.

Trung Kiên (K31): Mình có đọc và biết 
Bạn hãy kể những công cụ xúc về ATL cũng như BTL. Nhưng theo mình 

tiến hiện nay mà bạn biết? thì việc phân biệt nó không thật sự có hiệu 
Minh Khuyên: Thứ nhất là quảng cáo. quả cho lắm. Một marketer giỏi là người 

Thứ hai là PR. Thứ ba là chào hàng trực phải sử dụng tốt và kết hợp nhuần nhuyễn 
tiếp. Thứ tư là khuyến mãi. ATL và BTL chứ không thể chỉ áp dụng 

riêng một công cụ thuộc mảng nào.Hằng Nga: Theo mình biết là quảng 
cáo trên các kênh truyền thông, các hoạt Chị Thu Hương: ATL là những hoạt 
động khác như event, roadshow, khuyến động nhằm khuyếch trương và xây dựng 
mãi, PR và các hoạt động tương tự. hình ảnh thuơng hiệu trên các phương tiện 

truyền thông. BTL là những hoạt động 
thúc đẩy sức mua, sức tiêu dùng, mở rộng Bạn và anh chị đã từng nghe về 
thị trường phân phối, đưa sản phẩm trực ATL và BTL? Bạn và anh chị nhận 
tiếp đến công chúng như tổ chức sự kiện, biết hay phân biệt ATL và BTL như 
tài trợ, khuyến mãi...thế nào?

Anh Thế Long: Càng ngày thì ranh giới Hằng Nga: Ở trường chúng mình đã 
giữa ATL và BTL càng khó phân biệt hơn. được học về ATL và BTL rồi. Chúng ta 
Thường trong một kế hoạch marketing phân chia các công cụ ATL và BTL theo 
người ta thường phải kết hợp giữa ATL và đúng định nghĩa của sách vở thì ATL là 
BTL sao cho hiệu quả đạt được cao nhất. những dịch vụ mà công ty quảng cáo nhận 
Còn việc phân biệt các công cụ đó thuộc được tiền hoa hồng từ nhà cung cấp dịch 
ATL hay BTL thì còn phụ thuộc vào mục vụ trong khi BTL thì không.
đích để phân biệt. Chẳng hạn, để tiện khi 

Thanh An: Mình phân biệt ATL và BTL thuê agency cho mảng xúc tiến trong kế 
theo cách mà mình hiểu về bản chất và tác hoạch marketing, ta cần phân chia để chọn 
dụng của công cụ đó khi áp dụng. Hoạt lựa những agency chuyên về từng mảng, 
động nào có bản chất với mục đích “đẩy” ATL hay BTL. Tuy nhiên thực chất thì 
thì đó là BTL còn “kéo” là ATL. Có thể không có một ranh giới nào để có thể chia 
cùng một loại công cụ nhưng khi sử dụng Tổ chức sự kiện - một hình thức PR thương hiệu

Thực tế cho thấy, các công cụ 
như tổ chức sự kiện, PR, khuyến 
mãi, tài trợ, phát mẫu thử,… 
ngày càng được chọn lựa nhiều 
vì hiệu quả của chúng trong việc 
đưa chiến dịch quảng bá tiến 
đến gần khách hàng hơn.
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rạch ròi hai mảng đó của các công cụ 
xúc tiến và việc phân chia rạch ròi đó 
cũng thật sự không cần thiết, anh 
nghĩ vậy.

Đánh giá và lựa chọn 
công cụ xúc tiến thuộc 
ATL và BTL

Một nhãn hàng dầu ăn mới ra 
trên thị trường chưa hề có tên 
tuổi. Ngân sách cho các hoạt 

đưđộng marketing chỉ khoảng một tỷ dụng các công cụ truyền thông quảng Vì thế, nếu sản phẩm muốn bán ợc 
ưđồng (VND). Dầu ăn không có cáo một cách thật sự thích hợp, chọn phải tạo niềm tin cho ng ời tiêu dùng 

đúng kênh sức khỏe để giới thiệu sẽ chất làm trong dầu – loại chất gây ngay từ ban đầu bằng các công cụ PR 
mang lại hiệu quả cao đến không ưảnh hưởng không tốt đến sức nh  tài trợ, event hoặc các bài báo 
ngờ. g các công cụ khỏe người tiêu dùng, nên khi để Mình thích sử dụn khoa học chứng nhận cho sản phẩm. 
thiên về quảng cáo nhiều hơnlâu trong tủ lạnh sẽ không bị đông . Sau đó ta dùng đến quảng cáo để 

ưlại như các loại dầu khác đang có khẳng định vị thế v ợt trội của sản Minh Khuyên: Việc sử dụng các 
mặt trên thị trường. Bạn và anh phẩm mình và cũng để củng cố niềm tờ hướng dẫn sử dụng, nói rõ về lợi 

ưchị hãy lựa chọn công cụ xúc tin cho ng ời tiêu dùng. Tuy nhiên ích của loại dầu này ngay tại điểm 
tiến cho loại dầu ăn nói trên. trong quá trình sử dụng quảng cáo bán lẻ sẽ mang lại hiệu quả cao hơn 

vẫn phải sử dụng những quảng cáo các hTrung Kiên (K33): ình thức khác mà chi phí sẽ phù  Theo mình thì 
mồi để tạo nhận thức mới cho người đó sử hợp. Bởi nếu là mình thì mình sẽ nên tổ chức các event mà ở 
tiêu dùng về sản phẩm mới. Như thế dụng những người nổi tiếng trong không đến các event của những nhãn 
người tiêu dùng sẽ dễ dàng chấp nhận ưa biết đến nhiềugiới chăm sóc sức khỏe có thể là bác hiệu mà mình ch .
sản phẩm của mình và quên đi quan sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng giới Trung Kiên (K31): Mình nhận 
niệm “dầu cũ”.thiệu về loại dầu ăn mới này. Mình thấy theo thói quen, người tiêu dùng 

điều này sẽ có hiệu quả Việt Hà: Mình nghĩ nên tổ chức nghĩ . Việt Nam khi nhìn thấy sản phẩm dầu 
các event mà trong đó kết hợp với các ưHằng Nga: ục, họ sẽ liên t ởng ến dầu n cũ.  Theo mình thì việc sử đ đ ă
tổ chức vì cộng đồng, các tổ chức này 
sẽ tác động đến đối tượng quan tâm 
đến gia đình, những người nằm trong 
dạng khách hàng tiềm năng của sản 
phẩm. Điều này sẽ tiết kiệm chi phí 
lại là một hoạt động PR tốt. Ở đó 
mình có thể cho khách hàng trải 
nghiệm sản phẩm của mình, họ sẽ 
hình dung được. Mình sẽ làm những 
thí nghiệm kiểu như thử thách 14 
ngày lưu hương thơm của Comfort 
vậy.

Chị Thu Hương: Chị nghĩ buộc 
phải kết hợp cả ATL và BTL. Trước 
tiên, khi mới xâm nhập thị trường, 
nên đánh mạnh vào ATL để tác động 
vào nhận thức của người tiêu dùng về 
sản phẩm, quy mô nhận biết sản 
phẩm càng rộng càng tốt. Tiếp đến là 
các công cụ thuộc BTL để tác động 
đến hành vi mua hàng của người tiêu 
dùng một cách trực tiếp. Điều quan 
trọng là chúng ta cần phải tính toán 
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cụ thể, chi tiết để phân bổ ngân sách cho từng giai 
đoạn cũng như phối hợp các công cụ sao cho hợp lí 
nhất và đem lại hiệu quả tối đa. Nhưng với ngân sách 
1 tỷ thì chị e là hơi khó.

Anh Thế Long: Ban đầu, chúng ta cần phải xác 
định khách hàng mục tiêu của chúng ta là ai. Dựa vào 
tính cách tâm lý chung của họ, thì chúng ta sẽ chọn 
kênh truyền thông và các hoạt động xúc tiến phù hợp 
mà không cần quan tâm đến việc công cụ đó thuộc 
mảng ATL hay BTL. Ví dụ như khách hàng mục tiêu 
của dầu ăn là các bà nội trợ hay đi chợ, đi siêu thị, 
xem phim Hàn Quốc, đọc tạp chí Hạnh Phúc Gia 
Đình thì ta sẽ chọn kênh truyền hình và tạp chí nói 
trên để quảng cáo; còn chợ và siêu thị sẽ là những nơi 
thực hiện các hoạt động xúc tiến khác ngoài quảng 
cáo.

Theo bạn và anh chị thì chi phí cho ATL 
hay BTL sẽ hiệu quả hơn trong giai đoạn 
hiện nay?

Minh Khuyên: Quảng cáo đang ngày càng tiêu 
tốn quá nhiều tiền trong khi các kênh truyền thông 
đang ngày càng dày đặc. Thông điệp đưa ra sẽ khó 
đến với người tiêu dùng. Các hoạt động PR và các 
hoạt động khác thuộc BTL sẽ tốt hơn cho doanh 
nghiệp.

Hằng Nga: Mọi người luôn nói rằng quảng cáo 
tốn tiền nhưng khi bạn chia ra chi phí tính trên đầu 
người thông điệp nhận được thì quảng cáo sẽ dễ làm 
hơn, và truyền thông điệp đến nhiều người hơn.

Chị Thu Hương: Xét về mặt giá thành thì giá 
thành cho các hoạt động ATL sẽ cao hơn giá thành 
cho các hoạt động BTL. Tuy nhiên xét về hiệu quả thì 
không thể đánh giá chung chung được. Nếu như chỉ 
cần tác động đến độ nhận biết thì có thể các hoạt 
động ATL sẽ mang lại độ nhận biết trên diện rộng. 
Nhưng để đưa đến hành vi tiêu dùng thì có khi BTL 
lại đưa đến hiệu quả cao hơn.

Thay cho lời kết, hãy thử tham khảo sự ví von của 
nickname devil trên trang Yume để bàn về sự nhịp 
nhàng khi kết hợp cả ATL và BTL trong cùng một 
chiến dịch xúc tiến:

"Hãy tưởng tượng hai người đang ngồi trên cùng 
một chiếc xe đạp đôi, người phía trước là ATL, người 
phía sau là BTL. Người phía trước ra sức đạp để 
PULL (đẩy) và người phía sau ra sức đạp để PUSH 
(kéo) nhằm giúp cả hai cùng đi về một đích đến đã 
xác định."

Đây là một cách so sánh rất thú vị về ATL và BTL. 
Còn bạn thì sao? Bạn đã có cách hình dung riêng của 
bản thân về hai mảng hoạt động này trong công cụ 
xúc tiến chưa? Hãy chia sẻ suy nghĩ cùng MarPro, 
bạn nhé! M

CLEAR :

TOÛA SAÙNG 

ÑAÚNG CAÁP 

TÖÏ TIN

VÀ VIETNAM IDOL

NGOÏC ANH - NGOÏC ÑOÄ

Thông qua câu hỏi: “Bạn thích điều gì nhất ở loại dầu 

gội bạn đang dùng?”, chính những câu trả lời đã khiến cho 

thị trường dầu gội hiện nay bị chia thành khá nhiều phân 

khúc với rất nhiều dòng sản phẩm riêng biệt. Điều đó đồng 

nghĩa với việc người tiêu dùng sẽ đắn đo hơn và tốn nhiều 

thời gian để lựa chọn sản phẩm cho mình. Chính vì vậy, các 

nhãn dầu gội luôn cố gắng tìm cho mình một chỗ đứng 

vững chắc trong tâm trí khách hàng nhờ một loạt hoạt động 

quảng bá thương hiệu như: TVC, quảng cáo trên báo, PR, 

sampling, khuyến mãi, thậm chí ghi tên mình vô sách kỉ 

lục Guinness Việt Nam như Dove đã từng thực hiện. 

Miếng bánh thị trường dầu gội gần như được mở rộng hết 

cỡ về quy mô lẫn số lượng. Nhận ra điều này, Clear đã đổi 

mới chiến lược tiếp cận khách hàng. Vào khoảng thời gian 

2007 - 2009, khi người tiêu dùng bão hòa với các quảng 

cáo truyền thống, 

Clear quyết định 

tung ra một chiến 

dịch tiếp thị hoành 

tráng, chủ yếu sử 

dụng Below The 

Line (BTL). Đây 

quả là lựa chọn 

khôn ngoan của 

Clear để giành thị 

phần của đối thủ 

đồng thời tăng 

cường độ trung 

thành của khách 

hàng.

Hãy tưởng tượng hai người đang 
ngồi trên cùng một chiếc xe đạp 
đôi, người phía trước là ATL, 
người phía sau là BTL. Người phía 
trước ra sức đạp để PULL (đẩy) và 
người phía sau ra sức đạp để 
PUSH (kéo) nhằm giúp cả hai cùng 
đi về một đích đến đã xác định.
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Vietnam Idol. 2007 thành công dã tràng, nhân lúc Tháng 4/2007, Vietnam Idol 
hơi nóng của đứa em còn hoành chính thức ra mắt khán giả trên toàn 

Clear – Vietnam Idol 2007: Em hành, Clear ráo riết chuẩn bị cho quốc. Để được tài trợ cho một cuộc 
lấn át anh họ. Vietnam Idol 2008 với nhiều vũ khí thi nổi tiếng, đòi hỏi sự tự tin cao độ 

Bạn hãy thử hình dung: Vietnam độc chiêu hơn nữa.của giới trẻ, Clear đã mua bản quyền 
Idol như đứa em mới sinh và Clear là American Idol với hi vọng: Vietnam 
anh họ đang vui sướng với đứa em Vietnam Idol 2008 – tâm xoáy Idol cũng gây được sức lan tỏa mạnh 
của mình. Mùa thu qua, em họ của cơn lốc Tự Tin.   mẽ như American Idol. Đúng như 
Vietnam Idol ngủ đông, anh Clear Lần này, Clear rút kinh nghiệm, mong đợi, độ nhận biết của Clear 
cũng gác kiếm ngồi nhìn báo chí xuất thêm nhiều chiêu mới để chăm tăng lên với vai trò là nhà tài trợ cho 
phần nào miễn phí lăng xê cho thần chút cho cá tính tự tin của thương cuộc thi mới lạ nhất lúc bấy giờ. 
tượng Việt Nam của mình. Có lẽ hiệu. Vietnam Idol đóng vai trò Chính điều đó khiến cho các đối thủ 
Clear đã khá chủ quan, các phương không chỉ là cuộc chơi lớn của các của Clear băn khoăn và do dự. Như 
tiện truyền thông chỉ khiến khán giả bạn trẻ, mà đó còn là tâm điểm cho đang lâm vào thế cờ bí, họ tung ra 
nhớ đến em họ Vietnam Idol. Điều các hoạt động BTL khác của Clear hàng loạt các chương trình khuyến 
này càng làm hình ảnh tự tin của xoay quanh. Cùng lúc với vòng thử mãi. Ngày 7/4/2007 Vietnam Idol 
Clear ít được nhắc đến hơn. Đứa em giọng Vietnam Idol 2008, một chiếc xuất hiện, ngày 23/4, Head & 
họ Vietnam Idol quá nổi tiếng đã lấn xe bus được Clear lột xác thành sân Shoulders giảm giá đặc biệt tại các 
át cả hình ảnh tự tin của anh. Nhân sơ khấu di động tạo điều kiện để các bạn kênh bán lẻ. Nếu đem so sánh, hoạt 
hở này, Head & Shoulders tung sản trẻ thử giọng, trình diễn, tăng thêm tự động khuyến mãi rầm rộ của Head & 
phẩm mới và tổ chức "Thử thách tin tham gia Vietnam Idol. Audition Shoulders không được quan tâm 
cùng H&S - Cam đoan hoàn tiền gấp bus này đã phát huy rất tốt tác dụng nhiều so với Vietnam Idol. Vậy nên, 
3” để khẳng định chất lượng và khả của mình: kích hoạt giới trẻ đồng không may mắn cho Head & 
năng trị gàu vượt trội của mình. Lo hành cùng Clear đến Vietnam Idol Shoulders, Clear lại dẫn trước trong 
ngại việc tài trợ cho Vietnam Idol 2008.phi vụ tạo tiếng vang thông qua 

Song song với Vietnam Idol 

2008, Clear tung nhiều vũ khí trên 

mọi mặt trận để đối thủ không kịp trở 

tay. Tại clip.vn, Mini Idol - phiên bản 

sinh đôi của Vietnam Idol là một sân 

chơi online cho những bạn trẻ tự tin. 

Trên các siêu thị trong toàn quốc, 

khách hàng mua dầu gội Clear sẽ 

được khuyến mãi Clearmen và túi 

Vietnam Idol. Chiếc túi này đóng vai 

trò như phiếu rút thăm trúng thưởng 

tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí 

Minh, nếu biệt đội Clear ngẫu nhiên 

bắt gặp chiếc túi, chủ nhân của nó sẽ 

nhận được Ipod Shuffle 1GB. Điều 

kiện trúng thưởng hấp dẫn này khiến 

các bạn trẻ hồ hởi khoe túi Clear trên 

mọi nẻo đường, tạo nên cơn sốt Clear 

trong mùa mua sắm cuối năm 2008 

tại các thành phố lớn.
Biệt đội Clear săn túi Vietnam Idol

Khẳng định đẳng cấp tự tin họ Vietnam Idol để 

Những nỗ lực xúc tiến thương vươn đến đỉnh cao của 

mại của Clear khiến đối thủ không tự tin: diện túi Vietnam 

thể ngồi yên. Tháng 9/2008, Head & Idol để được biệt đội 

Shoulders lại tiếp tục khuyến mãi, Clear săn tìm. Để chạm 

đưa dầu gội của mình lọt vào tầm mắt đến đỉnh cao đó, việc bị 

của người tiêu dùng nhằm làm doanh động chờ đón sự truy 

số Clear chững lại. Tiếp theo sau đó, lùng đã được thay bằng 

nhãn hàng này tung TVC quảng cáo sự chủ động “Catch 

mới: Quang Dũng và những suy nghĩ Clear if you can”. 

trong cuộc sống, hi vọng người tiêu Chiếc túi đó không chỉ 

dùng phần nào ngoảnh mặt với Clear, l à  một  vậ t  phẩm 

nhưng chiến dịch BTL của Clear khuyến mãi, đó chính 

không dễ đánh bại như vậy. Cao trào là đẳng cấp tự tin mà 

của chiến dịch này là đêm hội “Catch Clear đã tạo cơ hội cho 

Clear If You Can”, thêm một hoạt khách hàng tự thể hiện.

động tương tác giữa thương hiệu và 

khách hàng: những bạn trẻ tự tin đeo Gót chân Asin

túi Vietnam Idol đến Galaxy Nguyễn Nhưng thật đáng 

Du săn lại Biệt Đội Clear. Cuộc chơi buồn, sau Vietnam Idol 

này chứng tỏ Clear rất thấu hiểu 2008, Clear vẫn vấp 

khách hàng mục tiêu - các bạn trẻ phải cú ngã mờ nhạt 

luôn muốn tự tìm kiếm cơ hội cho dần khi người em họ 

bản thân mình. Vietnam Idol tạm thời 

Ngoài những hoạt động chiếm nghỉ ngơi, dù rằng sau 

t Clear vẫn còn ngủ quên trên chiến ình cảm của khách hàng, thể hiện đó, TVC về biệt đội áo đen chống lại 

bạn giúp giới trẻ thắng nên ch ònnh  ưa kịp phản đ  (ngoại ư một người Quái Vật Gàu vẫn được phát sóng 

khẳng định cá tính trừ TVC Cristiano Ronaldo quảng bá  tự tin qua những một thời gian ngắn. Đây là kẽ hở 

òn tạo ClearMen, nhưng TVC này cũng cuộc chơi năng động, Clear c khiến cho các đối thủ của Clear vùng 

õ giá trị tự tin mà Clear c  chưa thể hiện rơ hội để khách hàng mục tiêu xây dậy, Head & Shoulders cho khách 

đang xây dựng). Ngoài động thái đó, dựng hình ảnh tự tin cho chính hàng thêm lựa chọn mới: Dầu gội 

Clear nên tìm một giải pháp để khắc thương hiệu của mình. Đó chính là đầu giảm rụng tóc dành cho nam. 

phục khuyết điểm “ngủ quên” của cuộc thi ảnh paparazzi xoay quanh Nếu sản phẩm của Clear mải mê tấn 

mình trong hai năm vừa qua. Vậy chiếc túi Vietnam Idol trên website. công mạnh vào giá trị cảm tính thì 

Clear sẽ làm gì tiếp theo để giữ hình Việc khách hàng mục tiêu ghi nhận Head & Shoulders đang bắt đầu tập 

ảnh của mình luôn hữ hình ảnh của mình thật sự tự tin đi kèm với hai ckhi trung vào tính năng của mình. Liệu 

đ “tự tin”? Cuộc chiến này vẫn tiếp tục đồng hành cùng Clear ã sửa chữa khách hàng của Clear có bị lung lay 

mặc cho em lấn át anh họ người tiêu dùng tiếp tục được sơ hở vào năm chuyển hướng sang Head & 

2007. Đồng thời, phân vân với các lựa chọn của  người tiêu dùng Shoulders để giải quyết vấn đề rụng 

mình.cũng gắn bó với thương hiệu này tóc của họ? Clear cần phải ngăn chặn 

hơn. việc này ngay từ bây giờ bằng cách 

Có thể nói Clear đã đánh bóng sự giáo dục cho người tiêu dùng biết: 

tự tin cho khách hàng của mình chỉ Gàu chính là nguyên nhận của rụng 

thông qua một chiếc túi. Người anh tóc, trị sạch gàu là giải pháp tận gốc 

Clear đã song hành cùng người em để giảm rụng tóc hiệu quả. Có lẽ 

M

Những người mẫu teen nổi tiếng - giúp lan truyền 
nhanh thông tin về túi Clear

Chiếc túi Vietnam Idol chính 
là đẳng cấp tự tin mà Clear đã 
tạo cơ hội cho khách hàng tự 
thể hiện.
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bật phía trên cùng với đem tặng mẹ của mình. Điều gì đã 

những bông hồng tươi thôi thúc một đứa bé 5 tuổi thực hiện 

thắm. Nó thấy các cô một nghĩa cử rất xúc động và ý nghĩa 

PG trong trang phục rất đối với người mẹ như vậy ? Phải 

xinh đẹp của nhãn hàng chăng cu Tí đã dự định tặng mẹ mà 

sữa Dutch Lady đang hôm nay lại quên khuấy đi mất …

tặng những đóa hồng 
Câu chuyện của cu Tí … cho những người phụ nữ ra vào siêu Câu chuyện của Dutch Lady …

Một sáng chủ nhật đẹp trời ngày thi. Nó nghĩ ngợi một hồi, liền nhớ ra Ngay từ năm 1924, thương hiệu 
10-05-2009, cu Tí và mẹ cùng đi đến đoạn phim quảng cáo mà nó hay xem Dutch Lady đã có mặt tại Việt Nam 
siêu thị Co.op Mart để mua đồ cho cả trên TV được phát vào mấy tuần vừa với việc nhập khẩu 150 thùng sữa đặc 
gia đình. Công việc này dường như là qua, nó nhận ra hôm nay là “Ngày Dutch Baby. Năm 1996, các sản 
thói quen vào mỗi sáng chủ nhật của mẹ”. Ngay lập tức cu Tí rời khỏi phẩm đầu tiên của nhà máy Dutch 
hàng tuần của hai mẹ con. Nhưng chủ mẹ, chạy đến một cô PG và nói một Lady Việt Nam được ra mắt trên thị 
nhật hôm đó, cu Tí cảm thấy có điều cách hồn nhiên: “Cô ơi, cho con xin trường và nhanh chóng được người 
gì đó rất lạ trong siêu thị mà nó vẫn một bông hồng để tặng mẹ con nha tiêu dùng đón nhận. Trải qua 85 năm 
thường đi, nó thấy một cổng chào rất cô!”, cô PG mỉm cười, nhẹ nhàng có mặt và phát triển tại Việt Nam, 
lớn với dòng chữ “Cám Ơn Mẹ” nổi đưa cho cu Tí một bông hồng để bé Dutch Lady đã nhận được sự ưa 

NGÀY CỦA MẸ:

BÖÔÙC TIEÂN PHONG CUÛA
NGUYEÃN HOAØNG - KIM CÖÔNG

Cám ơn mẹ đã dành tất cả tình yêu 
cũng như cuộc đời mẹ cho con

Thôøi gian ATL BTL Thoáng keâ sau chöông trình

Quaûng caùo 

ngoaøi trôøi.

Ñaêng kí taëng hoa vaø e-card cho meï qua 

website.

Gaàn 10000 e-card vaø 30.000 boù hoa 

ñöôïc ñaêng kí göûi taëng Meï.

Tôø phöôùn 

treo doïc 

nhöõng con 

ñöôøng lôùn.

Taøi trôï duïng cuï vaø vaät lieäu laøm thieäp 

cho caùc tröôøng maãu giaùo vaø tieåu hoïc.

Gaàn 1 trieäu taám thieäp ñöôïc caùc em 

veõ taëng meï mình töø khoaûng 2000 

tröôøng maãu giaùo vaø tieåu hoïc.

Taëng hoa cho nhöõng baø meï mua saûn 

phaåm cuûa Dutch Lady taïi sieâu thò Co.op 

Mart (9 vaø 10/5).

Coång hoa mang doøng chöõ “Caùm ôn meï” 

taïi nhöõng quaùn cafeù, raïp chieáu phim.

Thoâng qua hoäi LHPN TP.HCM taëng quaø 

cho caùc baø meï Vieät Nam anh huøng.

Music corner taïi thöông xaù Tax.

20/4 

ñeán 

10/5

10/5
Quaûng caùo 

treân TV

Phoái hôïp vôùi Hoäi Lieân hieäp Phuï nöõ 

TP.HCM, Dutch Lady ñaõ daønh taëng 

235 phaàn quaø (trò giaù 500.000 ñoàng 

moãi phaàn) cho caùc baø meï Vieät Nam 

anh huøng.

Quaûng caùo 

treân TV, baùo 

chí (Tuoåi treû, 

Thanh nieân, 

Phuï nöõ …), 

radio. 

chuộng trong hơn 90% đại gia đình 

Việt Nam, điều đó khẳng định chất 

lượng của Dutch Lady cũng như thể 

hiện sự ủng hộ từ các bà mẹ - những 

người luôn đảm nhận công việc quan 

tâm và chăm sóc cho gia đình. 

Để gửi lời cảm ơn từ thương hiệu 

đến các khách hàng của mình, đặc 

biệt là những bà mẹ, Dutch Lady đã 

tổ chức chương trình “Ngày Của 

Mẹ” nhằm giúp những người con 

truyền tải thông điệp “Cám Ơn Mẹ” 

đến với mẹ của mình. Đây là một dịp 

thực sự ý nghĩa đối với những người 

mẹ Việt Nam vì ngày 10/5 năm nay - 

ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5 – 

vốn là một ngày thật đặc biệt để tất cả 

những người con trên thế giới bày tỏ 

tình cảm biết ơn đối với mẹ của mình. 

Trở lại câu chuyện của cu Tí các bé học sinh làm thiệp tặng mẹ của vào website của chương trình 
cùng với “Ngày của mẹ” … mình. Ngôi trường mẫu giáo của cu (www.ngaycuame.com) để gửi tặng 

Kể từ ngày cu Tí nghe được bài Tí đang học cũng nhận được sự tài trợ hoa cho mẹ vào ngày 10/5. Nếu nằm 
nhạc quảng cáo của Dutch Lady trên này. Với bản tính tò mò và hiếu động ngoài hai khu vực trên, mọi người 
TV, cu cậu tỏ ra rất thích thú với bài của tuổi nhỏ, cu Tí cùng các bạn đã vẫn có thể tặng e-card để gửi lời yêu 
hát này, cu cậu hát theo và dần dần tham gia rất hào hứng, ai cũng muốn thương và cảm ơn đến với mẹ của 
thuộc luôn lời bài hát: “Bên mẹ yêu làm những tấm thiệp thật đẹp để dành mình.
mãi mãi, có đôi tay chở che ấm áp, tặng riêng cho mẹ của mình, những Và chắc hẳn mọi người ở 
đóa hoa hồng tình con kính dâng hành động tuy rất nhỏ như vậy cũng TP.HCM vẫn còn ấn tượng với 
ngày của mẹ…”. Rõ ràng là bài hát góp phần giáo dục các bé nhớ đến những tờ phướn có hình những đóa 
đã gây một ấn tượng sâu sắc với cu Tí “Ngày Của Mẹ” và bày tỏ tấm lòng hoa hồng thật đẹp treo dọc những con 
cả về giai điệu lẫn lời ca. Một cảm của người con đối với mẹ của mình. đường lớn (Điện Biên Phủ, Lê Lợi 
giác thích thú đã truyền sang cu Tí – …) hay những cổng hoa mang dòng 
một đứa trẻ mới 5 tuổi, vì kể từ năm “Ngày của mẹ” trong toàn xã chữ “Cám Ơn Mẹ” đặt tại những 
nay, một ngày lễ đặc biệt dành cho hội quán café trong thành phố. Tất cả đều 
mẹ sẽ bắt đầu xuất hiện trong tâm trí Dutch Lady không chỉ mang nhắc mọi người biết đến ngày của 
của nó thông qua chương trình thông điệp “Cám Ơn Mẹ” đến cho mẹ, khuyến khích họ mạnh dạn bày 
“Ngày Của Mẹ” của nhãn hàng các em nhỏ như cu Tí mà còn mong tỏ tình cảm với mẹ trong ngày này vì 
Dutch Lady. muốn truyền tải thông điệp này đến mẹ luôn ngự trị ở một vị trí rất đặc 

Thông điệp “Cám Ơn Mẹ” không với mọi người con trong xã hội và biệt trong tâm trí mỗi người.
chỉ được nhắc đến qua đoạn phim khuyến khích mọi người bày tỏ tình 
quảng cáo trên TV mà chương trình cảm biết ơn đối với mẹ của mình Bước tiên phong của Dutch 
còn mang đến các trường mẫu giáo trong ngày lễ đặc biệt này. Bằng cách Lady
và tiểu học một hoạt động rất có ý rất đơn giản, những người con ở Hà  “Ngày Của Mẹ” đã nhận được sự 
nghĩa: tài trợ dụng cụ và vật liệu để Nội hay Tp.HCM có thể đăng nhập ủng hộ rộng rãi của mọi người con 

Cổng hoa tại thương xá Tax
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trong xã hội bởi tính nhân văn cao và đem đến cho 

mọi người cơ hội tiếp cận với một ngày lễ đặc biệt, 

rất quen thuộc trên thế giới nhưng lại ít phổ biến ở 

Việt Nam – “Ngày Của Mẹ”. Một số chương trình 

mừng “Ngày Của Mẹ” trước đây vẫn được tổ chức 

tại Việt Nam, song quy mô nhỏ và chưa đủ sức lay 

động. Nhận ra điều đó, Dutch Lady đã có một bước 

tiến mạnh mẽ trong việc tổ chức một “Ngày Của Mẹ” 

hoành tráng và tạo sự lan tỏa rộng rãi trong xã hội. 

Các hoạt động của chương trình được tổ chức rất đa 

dạng, rộng rãi nhằm giúp thương hiệu tiếp cận với tất 

cả các đối tượng trong xã hội từ trẻ em, học sinh đến 

thanh niên và tất cả người dân. 

Việc sử dụng và kết hợp một cách bài bản các 

công cụ Below The Line và Above The Line trong 

hoạt động marketing đã tạo nên sự tương tác mạnh 

mẽ đối với từng đối tượng trong xã hội. Qua đó, 

Dutch Lady đã thắt chặt sự gắn bó với một lượng lớn 

khách hàng quan tâm đến các sản phẩm của nhãn 

hàng này. Trong khi đó, khách hàng cũng nhận được 

cơ hội bày tỏ tình cảm với người mẹ yêu của mình. 

Một sự kết hợp đã đem lại lợi ích cho cả hai phía. 

So với một chương trình khác cũng mang đậm 

tính nhân văn của đối thủ cạnh tranh với Dutch Lady 

đã diễn ra trước đó - chương trình “3 triệu ly sữa cho 

trẻ em nghèo Việt Nam” do Vinamilk tổ chức, “Ngày 

Của Mẹ” nếu xét trên phương diện ngắn hạn, có thể 

không bằng Vinamilk, vì con số “3 triệu” đó có thể sẽ 

tiếp tục tăng lên thành “5 triệu” hay “10 triệu” nữa . 

Nhưng nếu xét về lâu dài, “Ngày Của Mẹ” sẽ giúp 

Dutch Lady tạo ra một tầm ảnh hưởng rộng lớn trong 

xã hội, và những năm sau, cứ đến chủ nhật thứ hai 

của tháng 5, mọi người khi nhớ đến “Ngày Của Mẹ” 

sẽ mãi nhớ đến thương hiệu Dutch Lady. Liệu có thể, 

“Ngày Của Mẹ” sẽ trở thành “Ngày của Dutch Lady” 

chăng? Tại sao không, khi mà họ đã từng thành công 

với ngày Valentine 14/2 cùng nhãn hàng sữa chua 

Yomost? 

---------------------------------------------------------

Xin chân thành cảm ơn chị Nguyễn Hồng Phúc và chị Trần Thị 

Ngọc Châu đến từ công ty Dutch Lady Việt Nam (nay có tên là 

FrieslandCampina Việt Nam) đã hỗ trợ MarPro thực hiện bài 

viết này.

M

Trong xu thế hội nhập quốc tế, Việt Nam nhanh 

chóng bắt nhịp với hệ thống giáo dục từ các nước tiên 

tiến. Mô hình học chế tín chỉ (HCTC) đã và đang được 

các trường đại học, cao đẳng tiếp cận theo nhiều 

phương diện, nhưng suy cho cùng đều nhằm thay đổi 

cách dạy và học theo hướng phù hợp hơn với người 

học. Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM (ĐHKT) đang 

bắt đầu đưa vào áp dụng chính thức mô hình này thay 

thế cho những phương pháp đào tạo trước đây. Để tìm 

hiểu rõ hơn về những thay đổi sau khi chuyển sang 

HCTC, anh Phan Ngọc Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên 

trường ĐHKT, đã tận tình chia sẻ nhằm mang lại 

những thông tin gần gũi và thiết thực nhất cho các bạn 

sinh viên.

Chuyển sang học tín chỉ: nên hay không?

Việc áp dụng mô hình này hiện nay là phù hợp với 

mặt bằng và tình hình chung của trường ta. Tuy nhiên, 

do lần đầu tiên áp dụng nên trường ta sẽ đối mặt với 

những khó khăn ban đầu, đặc biệt là về cơ sở vật chất. 

Để giải quyết khó khăn này, trước mắt, trường sẽ thuê 

thêm một số cơ sở nhằm chủ động đáp ứng cho sinh 

viên về vấn đề phòng ốc bổ sung khi cần thiết. Hơn 

nữa, trong tương lai xa, trường sẽ xây thêm các khu 

giảng đường lớn ở ngoại thành bao gồm phòng học, ký 

túc xá, sân thể thao, bãi giữ xe rộng, ...

Học chế tín chỉ:

LAØN GIOÙ MÔÙI

DIEÄN MAÏO MÔÙI
NGOÏC TRAÂM - THANH PHONG

cánh cửa mới được mở ra. Cơ hội tiếp 

cận kiến thức mới, phương pháp học 

mới, môi trường mới ngày càng 

nhiều. Cụ thể, sinh viên cần xác định 

mục tiêu rõ ràng cho bản thân trong 

từng năm học, cả khóa học và sau khi 

ra trường; tìm hiểu thật kỹ môi 

trường mình đang sống và sinh hoạt; 

nữa, phía Đoàn - Hội còn đưa ra các từ đó vạch ra hướng đi cho riêng Đối mặt với khó khăn, ĐHKT vẫn 
phương án bổ trợ như: thông báo sinh mình. Hãy giữ trong lòng nhiệt huyết chuyển sang phương pháp HCTC 
hoạt Đoàn viên, Hội viên một tháng của tuổi trẻ, không ngừng phấn đấu, nhằm tạo sự chủ động cho người 
hai lần theo lớp đại cương, phát triển niềm ham học hỏi làm những hành học, xem người học là trung tâm. 
mô hình câu lạc bộ - đội - nhóm trang để chúng ta hoàn thiện bản Sinh viên sẽ được học theo năng 
(CLBĐN) và quản lý theo cấp trung thân, cống hiến nhiều hơn cho gia lực và thời gian phù hợp hơn. Đây 
gian tùy theo quy mô sinh viên và đình và xã hội.sẽ là cơ hội để tăng cường nguồn 
cách tái cơ cấu hệ thống quản lý giáo nhân lực chủ động cho xã hội trong 
dục của trường. Trong đó, việc phát Để liên tục cập nhật những thay những năm sắp tới.
triển mô hình CLBĐN sẽ được chú đổi mới nhất và tìm hiểu rõ hơn về 
trọng vì hướng theo đúng sở thích HCTC, sinh viên có thể tham khảo Những thay đổi sắp tới
người học và tạo được sự linh động thêm trang web của Bộ giáo dục và Trong học kỳ này (từ tháng 
và tối ưu trong cách quản lý sinh viên đào tạo (www.moet.gov.vn), của 09/2009 đến 01/2010), còn gọi là học 
theo HCTC. trường ĐHKT (www.ueh.edu.vn) kỳ chuyển tiếp, các khóa sẽ học theo 

và của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh mô hình đào tạo niên chế (năm học 
Bước chuyển mình của câu lạc v i ê n  t r ư ờ n g  m ì n h  tính từ đầu tháng 9 năm này đến 
bộ - đội - nhóm (www.youth.ueh.edu.vn). Đây tháng 7 năm sau, cụ thể đây là học kỳ 

Giờ là lúc các CLBĐN cần xác cũng là những kênh thông tin quan đầu của năm học 2009-2010). Đến 
định lại bản chất hoạt động của mình. trọng và thực sự cần thiết dành cho năm 2010, khóa 32 vẫn học đến hết 
Cụ thể, anh Ngọc Anh đưa ra ba câu sinh viên trường chúng ta. năm học 2009-2010. Riêng các khóa 
hỏi chiến lược dành cho các còn lại sẽ được học theo tín chỉ, năm 
CLBĐN: tôi là ai, tôi có gì và đối -------------------------------------------học sẽ kéo dài chỉ trong một năm 
tượng phục vụ là ai. Những câu trả Xin chân thành cảm ơn anh Phan Ngọc Anh dương lịch, bao gồm ba học kỳ: học 
lời sẽ là nền tảng căn bản để CLBĐN đã hỗ trợ thông tin để thực hiện bài viết này.kỳ đầu, học kỳ giữa và học kỳ cuối. 
hoạch định chính sách củng cố và Sự thay đổi này nhằm mục đích quản 
phát triển nhu cầu, nguyện vọng của lý phù hợp hơn với xu thế.
đối tượng sinh viên mà mình phục 

vụ. Bên cạnh đó, anh Ngọc Anh cũng Bên cạnh đó, việc chuyển đổi 
đề nghị CLBĐN nên sử dụng các mô sang HCTC lại trở thành một rào cản 
hình quản trị như SWOT để phân tích với quản lý trong công tác Đoàn - 
và đánh giá tổng quan hơn.Hội theo cách thức hiện nay. Vì vậy, 

Đoàn - Hội đã họp bàn kỹ để chuẩn bị 
Là sinh viên, bạn hãy chủ động sẵn các phương án quản lý mới. Điển 
hơn.hình là đề án quản lý theo hệ thống 

Với sinh viên, anh Ngọc Anh mã vạch, tận dụng mã vạch trên thẻ 
nhấn mạnh các bạn cần chủ động hơn sinh viên để đánh giá và quản lý các 
nữa trong giai đoạn này, khi nhiều hoạt động sinh viên tham gia. Thêm 

M

Hỗ trợ thông tin cho bài viết:

Anh Phan Ngọc Anh
Chủ tịch Hội Sinh Viên

Trường Đại học Kinh Tế
thành phố Hồ Chí Minh

Hãy giữ trong lòng nhiệt huyết 
của tuổi trẻ, không ngừng phấn 
đấu, ham mê học hỏi để hoàn 
thiện bản thân, cống hiến nhiều 
hơn cho gia đình và xã hội.
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Marketing là môi trường đầy 

sáng tạo cho những ai yêu thích 

ngành nghề này, vậy hướng đi nào 

đúng cho nghiên cứu khoa học 

marketing? Các bạn sinh vỉên cần lựa 

chọn đề tài như thế nào để đạt tính 

khả thi và ứng dụng cao trong môi vào thực tế sẽ tạo nên những thay đổi lựa chọn đề tài trên quan điểm của 
trường nghiên cứu khoa học – nơi mang hướng tích cực. Tuy nhiên, họ, do đó bạn cần nghiên cứu trước 
cũng đòi hỏi sự cạnh tranh từ những việc chọn một đề tài hoàn toàn mới sẽ để hiểu về đề tài và xác định mục tiêu 
nhóm, những cá nhân yêu thích và rất khó khăn trong việc tìm kiếm khi chọn đề tài mình thích.
ham muốn dẫn đầu trong lĩnh vực thông tin, thu thập số liệu nghiên “Chọn một đề tài mới lạ mà mình 
này. cứu, sáng tạo trên những cái mới lạ sẽ thích, có điều kiện, nguồn để tìm 

khó được kiểm chứng và đánh giá. thông tin, kết hơp với Nghiên cứu thị 
Chọn đề tài mới lạ Do đó việc hướng đến dạng đề tài này trường”  là hướng đi tốt cho các bạn 

Là một sinh viên, ít nhiều bạn các bạn sinh viên có yêu thích nhưng sinh viên –  GS. TS Đoàn Thị Hồng 
từng nghe đến Nghiên cứu khoa học phải bỏ dở giữa chừng do không Vân, một giảng viên giàu kinh 
sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiếm đuợc nguồn thông tin để tiếp nghiệm về Nghiên cứu khoa học, đã 
phát động đến các trường Đại học. tục nghiên cứu. tận tình chia sẻ. Theo cô, việc chọn 
Niềm ham thích muốn đào sâu tìm tòi  Thực hiện những bài nghiên cứu đề tài có tính mới rất hay, nhưng với 
nghiên cứu, muốn mang đến một ý cũ chưa đuợc hoàn chỉnh để tiếp tục điều kiện nguồn thông tin tìm kiếm 
tuởng ứng dụng đóng góp cho nước đào sâu tìm hiểu, mở ra một nhánh đuợc không quá khó. Một ý tưởng cô 
nhà chính là khởi đầu quan trọng để mới trong nghiên cứu để có đuợc giải đề xuất cho việc lựa chọn đề tài 
bạn chọn cho mình một đề tài nghiên pháp phù hợp thì thế nào? Cách lựa nghiên cứu đó là thực hiện Nghiên 
cứu. chọn này có ưu điểm là có sẵn nguồn cứu thị trường đề xác định đuợc nhu 

Đối với những sinh viên yêu thích thông tin cần thiết, người làm nghiên cầu, tìm ra những đề tài mới không 
marketing thì chắc hẳn lựa chọn một cứu không khó khăn khi tiếp cận đề quá xa lạ mà đôi khi nguời làm 
huớng đi mới, đầy sáng tạo là ý niệm tài, tuy nhiên dễ dẫn tới đi vào lối nghiên cứu không nghĩ tới, áp dụng 
đầu tiên mà họ nhắm đến khi bắt tay mòn và không nêu bật đuợc mục tiêu chính kiến thức Marketing đã học để 
chọn đề tài. Chọn một đề tài hoàn đã xác định ban đầu. có được đề tài mới lạ và phù hợp.
toàn mới lạ, chưa từng đuợc nghiên Thực tế việc chọn đề tài còn phụ 
cứu hay nên hoàn thiện những thuộc vào giáo viên huớng dẫn. Theo đuổi đề tài đã chọn
nghiên cứu cũ trước đây nhưng chưa Người hướng dẫn có thể gợi mở cho  Sau khi chọn đề tài thì công việc 
hoàn chỉnh. bạn những hướng đi đúng dựa trên tiếp theo là triển khai và bắt đầu thực 

Một đề tài mới lạ chắc chắc sẽ thu việc phân tích những ưu khuyết của hiện. Tuy nhiên việc đề tài đuợc chọn 
hút được sự quan tâm và tạo nên một đề tài bạn đã chọn căn cứ vào năng đi đến đích là rất hiếm hoi, số luợng 
buớc đột phá cho những công trình lực thực hiện của bạn và tính khả thi các bạn đăng kí Nghiên cứu khoa học 
truớc giờ đi theo lối mòn, khai thác của đề tài trong thực tế. Tuy nhiên, cho đến giai đoạn nộp để tài thường 
phát triển những ý tưởng mới lạ đó đôi khi người huớng dẫn chủ quan chỉ còn hơn một nửa. Theo GS. TS 

CHỌN LỰA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MARKETING:

THEO ÑUOÅI ÑAM MEÂ ÑEÁN CUØNG
NGOÏC LINH

Đoàn Thị Hồng Vân thì có các 

nguyên nhân chính sau:

§Phụ thuộc giờ giấc, thời gian 

thực hiện nhiều, khó được 

huớng dẫn thường xuyên nên 

dễ chán và bỏ.

§Sinh viên làm theo sở thích 

nhưng không được tài trợ, 

thiếu động lực giữ chân để 

tiếp tục công trình nghiên cứu.

§Thủ tục giấy giới thiệu đi tìm 

hiểu tình hình thực tế không 

thuận lợi lắm, nên cần được 

hỗ trợ nhiều tài liệu hơn để tìm 

kiếm thông tin (nhất là nguồn 

tài liệu từ thư viện)

Thiết nghĩ nếu được chú trọng 

quan tâm giúp đỡ các mặt trên hơn thì 

việc theo đuổi đề tài với sinh viên sẽ 

tích cực hơn. Việc chọn đề  tài để xây 

dựng nội dung nghiên cứu không khó 

nhưng theo đuổi nó tới cùng thì khá 

khó, nếu bạn không nỗ lực đạt mục 

tiêu đã xác định ban đầu, dành thời 

gian cho nó và tận dụng sự hỗ trợ từ 

các phía. 

Nghiên cứu khoa học với sinh 

viên marketing chắc chắc sẽ mang lại 

những đề tài hết sức lí thú và việc tạo 

ra được tính ứng dụng mới đòi hỏi 

việc lựa chọn đề tài ban đầu đúng và 

sự quyết tâm với lựa chọn của mình. 

Quyết tâm với đam mê của chính 

mình cũng chính là bạn đã dẫn lối 

cho những thành công trong tương 

lai. 

-------------------------------------------

Xin chân thành cảm ơn GS.TS. Đoàn Thị 

Hồng Vân và các bạn sinh viên chuyên ngành 

marketing đã hỗ trợ thông tin, đóng góp ý 

kiến để hoàn thiện bài viết này.

M

Ắt hẳn, các bạn ai cũng đã từng tham gia những buổi hội thảo, lớp 
học chuyên đề hay triển lãm do sinh viên tổ chức. Mỗi chương trình ít 
nhiều đã để lại dấu ấn nhất định trong lòng bạn. Vậy yếu tố nào tạo 
nên thành công cho những chương trình đó? Để giúp các bạn giải 
đáp thắc mắc trên, chúng tôi đã thực hiện một buổi chia sẻ với các 
bạn trong bộ phận Event nhóm Margroup.

Để tổ chức một 
event ,  thông 
thường các bạn 
sẽ phân công 
công việc như 
thế nào?

Tụi mình sẽ phân chia công việc ra thành 
từng mảng nhỏ như: tuyên truyền, hậu cần, 
tiếp tân, setup… Mỗi mảng sẽ có một người 
chịu trách nhiệm quản lý nhân sự và sắp xếp 
các gói công việc. Các bạn này được gọi là 
Trưởng Tuyên truyền, Trưởng Hậu cần, 
Trưởng Tiếp tân, Trưởng Setup, Kỹ thuật… 
Và người chịu trách nhiệm cao nhất, quản 
lý toàn bộ chương trình chính là Trưởng 
Event. Những bạn giữ các vị trí này sẽ được 
luân phiên thay đổi qua các chương trình để 
mọi người đều có cơ hội được thử sức mình.

Thế các vị trí 
“Trưởng” mà bạn 
vừa nói đòi hỏi 
những kỹ năng gì?

Tùy đặc thù công việc mà bạn sẽ cần 
những kỹ năng phù hợp. Tuy nhiên, 
có vài kỹ năng chung mà bạn sẽ cần 
trang bị cho mình như quản lý thời 
gian, kỹ năng đối phó rủi ro và khả 
năng làm việc với con người.

THẾ GIỚI EVENT DƯỚI BÀN TAY SINH VIÊN

Chọn một đề tài mới lạ mà mình 
thích, có điều kiện, nguồn để 
tìm kiếm thông tin, kết hợp với 
nghiên cứu thị trường
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THEÁ GIÔÙI EVENT DÖÔÙI BAØN TAY Sv

Quản lý thời gian: phải sắp xếp công 

việc hợp lý, lập danh sách việc cần làm và 

chọn thứ tự ưu tiên; thường xuyên kiểm tra lại 

tiến độ công việc. Lời khuyên ở đây là bạn nên 

có một quyển số nhỏ dùng để ghi chú những 

công việc và thời gian cần làm, liệt kê ra 

những việc ngay cả nhỏ nhất, ví dụ thời gian 

nào gọi điện cho ai, đôn đốc ai làm việc gì… 

để nhắc nhở mình không bỏ sót bất kỳ chi tiết 

nào.

Đối phó với rủi ro: là khả năng dự đoán 

trước những tình huống có thể xảy ra để có 

phương án dự phòng thích hợp và dự bị nhân 

sự thay thế cho những tình huống xấu.

Kỹ năng

Trưởng Event
 Là một Trưởng Event tức bạn là người quản lý, điều phối chính toàn bộ chương 

trình bao gồm cả trước, trong và sau chương trình. Điều đó đòi hỏi người ở vị trí này 

phải có tầm nhìn, khả năng bao quát mọi mặt, suy nghĩ sâu về mọi vấn đề.

 Một đặc điểm khác của hoạt động tổ chức event trong sinh viên là Trưởng Event 

không thể và cũng không nên dùng quyền lực để ép buộc ai đó làm theo ý mình. Do 

đó, để làm việc thành công họ cần trang bị cho mình khả năng thuyết phục và quản 

lý nhân sự tốt. Hơn ai hết, họ phải là người quan tâm và thấu hiểu tâm tư, suy nghĩ 

của mọi người nhất để có thể truyền nhiệt huyết, động viên cả đội cùng cố gắng khi 

đồng đội của mình nản lòng. 

Một chia sẻ cuối cùng dành cho Trưởng Event là về việc truyền đạt thông tin. Là 

một Trưởng Event, điều quan trọng là hãy bảo đảm rằng người làm việc cùng bạn 

hiểu chính xác và rõ ràng những gì bạn muốn. “Nếu bạn truyền đạt thông tin thiếu 

chính xác, thiếu chi tiết hay quá nhập nhằng sẽ khiến tiến độ công việc bị chậm trễ.” 

bạn Lê Vân, trưởng Event chương trình “Nâng tầm 

tư duy marketing thời khủng hoảng” cho biết.
Tuyên truyền

 Linh hoạt và sáng tạo là hai yếu tố quan trọng mà người làm 

tuyên truyền cần có. Vì nhiệm vụ của họ là đưa thông tin về 

chương trình đến đối tượng mục tiêu và thu hút sự chú ý của đối 

tượng nên phải sáng tạo tối đa. “Thay vì đặt một bàn vé đơn điệu, 

mình đã biến nó thành một gian hàng vui nhộn với laptop chiếu 

clip quảng cáo và poster màu của chương trình dán ở nơi sinh 

viên dễ chú ý. Màu sắc, âm thanh và hình ảnh có tác dụng thu hút 

rất cao.” – bạn Lê Vân, người từng giữa vai trò Trưởng Tuyên 

truyền “Marketing khách sạn – Đẳng cấp chăm sóc chuyên 

nghiệp” đã chân tình chia sẻ. 

Ở cương vị là một Trưởng Tuyên truyền, ngoài hai yếu tố trên, 

họ còn cần thêm khả năng diễn đạt tốt để truyền tải nội dung và 

dấu ấn của chương trình đến đồng đội của mình – những người sẽ 

cùng họ thực hiện công việc tuyên truyền. Để mọi người có thể 

làm việc tốt, trước hết Trưởng Tuyên truyền phải giúp cho họ hiểu 

và “cảm” được chương trình thật sâu sắc. Có như thế, đồng đội 

của họ mới có thể truyền tải nội dung và điểm nhấn chương trình 

đến cho sinh viên để thu hút mọi người cùng tham gia.  

Hậu cần
Kỹ thuật – Thiết kế

Hậu cần là công việc chuẩn bị những vật dụng cần 

thiết cho chương trình như hoa, quà, nước uống… 

Đây là một nhiệm vụ đòi hỏi sự chu đáo và tinh tế 

cao. “ Để chọn quà cho báo cáo viên, thường mình 

phải khảo sát kỹ sở thích và thói quen của họ cũng 

như giá cả hàng hóa để đưa ra quyết định hợp lý 

nhất.” – đây là kinh nghiệm chung mà các bạn từng 

làm nhiệm vụ hậu cần chia sẻ.

Ở mảng thiết kế và kỹ thuật, yêu cầu chung dành 

cho những người tham gia là phải có kỹ năng công 

nghệ nhất định. Bên cạnh đó, họ cần biết quan sát để 

học hỏi thủ thuật, kinh nghiệm xử lý những sự cố 

máy móc trong quá trình diễn ra chương trình từ 

những người đi trước. 

Quản lý nhân sự: Huy động nhân lực và 

phân chia công việc phù hợp khả năng, động viên, 

khéo léo đốc thúc đồng đội. “Khi phân công công 

việc phải nghiêm khắc để các bạn làm việc tốt 

hơn, song bên cạnh đó cũng cần động viên, quan 

tâm hỏi han các bạn có gặp khó khăn gì để kịp thời 

giúp đỡ. Mình nên giúp mọi người nhận thấy 

những công việc được phân công là có ích cho họ 

để phát triển những kĩ năng bản thân như: sự tự 

tin, khả năng nói chuyện trước đám đông, khả 

năng làm việc nhóm… để mọi người cố gắng hơn” 

– bạn Phương Thúy, Trưởng Tuyên truyền 

chương trình “Nâng tầm tư duy thời khủng hoảng 

” chia sẻ.

chung

Chú giải

Set up
Bao gồm các công việc sắp xếp và 
trang trí khu vực tổ chức sự kiện.

Sơ đồ luân chuyển
Sơ đồ lối đi và cách thức di chuyển 
của những người tham gia tổ chức 
và các tiếp tân trong khu vực tổ 
chức sự kiện.

Set up    
Nhiệm vụ của họ là bố trí không gian sao cho phù hợp với nội 

dung chương trình, sắp xếp vị trí đứng và sơ đồ luân chuyển cho 

tiếp tân, sắp đặt bàn ghế chỗ ngồi cho sinh viên… qua đó thể hiện 

quy mô và tính chuyên nghiệp của chương trình. Đây là một 

nhiệm vụ đòi hỏi sự sáng tạo, khéo léo và tỉ mỉ cao. “Mình cần 

phải khảo sát kĩ nơi tổ chức chương trình đến từng chi tiết: kích 

thước bàn ghế, bóng đèn, quạt, trần nhà… để bảo đảm mọi vật sắp 

xếp, bố trí, trang hoàng đều hoàn hảo.” là lời khuyên của bạn 

Phúc - Trưởng Set up hội thảo “Shopper Behavior - Thế mạnh 

chinh phục người mua sắm”- dành cho các bạn sinh viên.

Riêng đối với vị trí Trưởng Set up,bạn không những có cơ hội 

rèn luyện cho mình khả năng phân tích và tổng hợp ý kiến mà còn 

có sự kiên trì, bình tĩnh suy xét để bảo vệ quan điểm của mình: 

“Đôi khi sự sáng tạo sẽ không phù hợp với nội dung và bị phản 

đối, nên bình tĩnh suy nghĩ rõ ràng nên hay không trước khi đưa ra 

quyết định cuối cùng” – bạn Bảo Nguyên, Trưởng Set up chương 

trình “Market Research – Đơn giản là thấu hiểu” (buổi 3) đã nhắn 

nhủ.

(xem tiếp vai trò của tiếp tân ở trang 20)

Để làm nên chương trình Khám phá sự năng động 2009, 
chúng ta cần vai trò không thể thiếu của các vị trí trưởng và 

sự đầu tư của từng con người trong cả chương trình.

THUÙY HAÏNH - LAÂM VIEÃN
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